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Forandringskræfter og ‘disruptive forces’ 
- grundlæggende skift i sundhedsvæsenets vilkår 

1 pct. trækker  |  30 pct. af udgifterne  



Udfordringer 



Populationstænkning og 
tilpassede indsatser 



Er VLAK/DF’s sundhedsreform løsningen? 

 

 
 

Sundhedsvæsen Danmark 
 

5 sundhedsforvaltninger 
 

21 sundhedsfællesskaber 
 

98 kommuner 

 
Sundheds- og Ældreministeriet 

 
 
 
 
Faglig koordination  
 
Politisk overbygning 
 
Indstillingsret 
 
0 beslutningskraft 
 
Intet budget 
 
Veto / Opt out   

Kvalitetsplan 
 
Flere hænder, 
fuld tid m.v. 
 
Udbygning af 
AP’s kapacitet 
og kommunal 
kompetence, 
udlægning af 
opgaver m.v. 
 
Koordinering 
på indkøb, 
digitalisering, 
patientrettigh
eder m.v. 
 
 
 
 
 
 

Symbolpolitik, 
cannabis og 
omfartsveje 



Incitamenter der 

fremmer samarbejde 

sammenhæng 

Fokus på 

sundhed frem 

for sygdom 

Behandling skal 

foregå tæt på 

borgeren 

Specialist-

understøttelse af 

kommuner, almen 

praksis, m.fl. 

Digitalisering 

og ny teknologi 

Løsningen er ikke diagrammer, men knofedt 



Hvad betyder alt dette for ledelsesopgaven? 
(ledelsesudfordringer de næste 10 år) 

• Ledelse af sundhedens leverancekæde (ikke sygehuse)     

 

• Ledelse af servicevirksomhed (ikke produktionsvirksomhed) 

 

• Ledelse af mennesker  (ikke processer og systemer) 

 

• Ledelse som kerneopgave (men er det overhovedet sjovt?) 

 



Ledelse af sundhedsvæsenet (netværksledelse) 

 
Danne koalitioner og mobilisere 
fælles ressourcer 
 
Lede uden hierarkiske beføjelser 
 
Vurdere effekt af fælles indsats 
 
Vurdere samlede omkostninger 
 
Samlet effekt og effektivitet som 
succeskriterium 
 
 

Sundhedens leverancekæde 

Lede det samlede forløb i 
borgerens perspektiv 
 
Lede relationer på tværs 
af organisationsgrænser 
 
Lede virtuelle relationer 
 
Synliggøre gensidige 
afhængigheder og spild i 
overgangene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ledelse af servicevirksomhed (lære af de private?) 

 

 
Sandhedens øjeblik:  

 

Logistik og service er 
del af kerneydelsen – 
og præger indtrykket 
af den faglige kvalitet 

 

 

Kunden har altid ret:  

 

Ekspertens/ledelsens 
ansvar, at sikre en reel 
inddragelse af patient 
og pårørende 

Perception is reality:  

 

Nullermænd og dårlig 
service giver indtryk af 
dårlig kerneydelse 

 

 

Kunden betaler: 

 

Oplevelse af dårlig 
koordinering og lav 
effektivitet = mistro til 
det skattefinansierede 
velfærdssamfund 

 



Ledelse af mennesker (ikke af systemer) 

Ledelse er nøglen til gode 
relationer, rekruttering, 
fastholdelse, motivation og 
engagement – og derigennem 
også kvalitet og effektivitet 

Ledelse skal sikre, at  
faggrupper arbejder 
effektivt sammen som 
teams, og at de hver 
især gør det, som de 
er bedst til 



Ledelse som kerneopgave – er det sjovt? 

Ledelseskommissionen peger 
sundhedsvæsenet ud som en 
sektor, der er udfordret på 
ledelsesidentiteten 

 

Headhuntere m.fl. ser alvorlig 
mangel på ”sult” på ledelse 
blandt fagfolk (især læger) 



Hvordan ser I det? 


